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Lublin, dnia 17 marca 2014 r.

EKOINVEST
Bartosz Jeszke
ul. Tetmajera 10
62-067 Rakoniewice

Informacja
o aktu alnym stanie zanie czy szczenia p owietrza

Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 I. Nr I99, poz. 1227),

$ 2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpni a 2012 r' w sprawie
poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r. poz. 1031), rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia26 stycznia}OlO r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych
substancji w powietrzu (Dz'U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) a także w oparciu o wyjaśnienia
Głównego Inspektoratu ochrony Środowiska zawarte w piśmie Z dnia 3.02.2014 r.

znak'' DM-5102-08l01l20I4lBT w sprawie określania tł-a zanieczyszczenia powietrza
dla potrzeb ocen oddziaływania na środowisko planowanych inwestycji

w odpowiedzi na pismo z dnia 12. 03. 2014 r. w sprawie podania aktualnego
stanu zanieczyszczenia powietrza dla m. Kierz Kolonia' gmina Bełżyce,
powiat lubelski

wartoŚci śr.dnio.o."rr5 il".lR"'*' eczy szczen

objaśnienia''
; -''rilr"i" iyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do t 0 pm (PM] 0) mierzone metodq wagowq z separacjq

frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne,
r'- 

stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 1łn (PM2,5) mierzone metodqwagowq z separacjq

frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne

dla m. Kierz Kolonia lu

Lp. Substancia Jednostka
Stężenia

średnioroczne
(sa)

Dopuszczalne
stęzenia

średnioroczne
(Da)

Sa/Da [%]

I Benzen us/m' 1,6 5 32,0

2. Dwutlenek azotu t3
lrg/m 17,4 40 43,5

aJ. Pył zaw eszony PMl0* uslm- Ż5,0 40 62,5

4. PyŁ zaw eszony PM2,5** r-)up/m 20,8 25 83,2

5. ołów uglm' 0,005 0,5 1,0



Aktualne wartości stężeń średniorocznych określono na podstawie:
- wyników pomiarów prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat ochrony

Srodowiska w Lublinie na terenach o podobnym charakterze,
- szacunku poziomu imisji.

Jednocześnie informuj ę, że aktualny stan zanieczyszczenia powietrza określa się dla
substancji, które wymienione są w liczbie porządkowej od 1 do 8 zil'ącztika nr 1

do cytowanego na wstępie rczporządzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r.,
dla których określone są dopuszczalne stężenia średnioroczne ze względu na ochronę
zdrowia ludzi.

otrzymują:
1. Adresat,
2. Na.
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